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L A  T R IA  K O N G R E S O

Kiam aperos tiuj ĉi linioj, la tria kon
greso de Esperanto jam estos realajo. Tra 
la Angla Universitata urbo zumados la 
diverslanda anarego Esperantista ; en 
multaj Cambroj lantigos la sonoj de nia 
lingvo, bruos la aplaŭaoj, ĝojigos la festoj, 
dum en la malgrandaj kunvenoj, divers
landanoj kunigitaj per ia sama celo in
time laborados, disrompinte Ciujn « jar
centajn barilojn s. Dum la daŭro de kel
kaj tagoj, Esperantujo estos vivanta efek
ti vajo,

Niaj legantoj jam eksciis, ke la malfaci
lan, penigan taskon, kiun necesigas la 
organizo de tia kongresego, prenis sur sin 
la de nun fama Trio por la Tria, kiu tiel 
lerte kaj bonege arangis la aferojn, ke nia 
kongreso, oni antaŭdiris, estos epokfaranta 
kongreso. Pri la sukceso ni povas esti jam 
antaŭe tute certaj, ke ĝi estos plene atin
gita, unue ĉar la estinteco jam montris la 
reciprokan sinentuziasmigon kaj senlacan 
fervoron, kiujn naskas tiaj elmontradoj, 
due ĉar ni pri la praktika organizado — 
esenca kondico de senmanka sukceso — 
plene fidas al la lerteco kaj zorgemeco de 
niaj Britaj samideanoj. Sed ne estas su
fice, ke ni brue sukcesas kaj per tia bruado 
elvokas la sciemecon de la publiko ; estas 
ankaŭ necese, ke el nia kongreso rezultu 
utila, fruktodona laboro, kies nerektaj 
sekvoj faros la plej bonan propagandon, 
kiun oni povas elpensi. Estis iam la tempo, 
kiam, antaŭ la Kongresoj, la Esperantistoj 
multe disputadis pri demandoj koncer
nantaj organizadon, komunan propagan
don, k. t. p .; la sperto montris, ke nun
tempe tiaj demandoj fariĝas pli kaj pli ne 
tiel ĉefgravaj kiel antaŭe. La estintaj kon
gresoj — kaj certe ankaŭ la estontaj — 
montris, ke nia afero, enirante sur la 
vojo praktika, specialiĝas kaj diversfaki- 
as. Tio estis la precipa karakterizo de la 
eneva kongreso. Flanke de la gravaj 

kunvenoj, kiuj tre certe kaŭzas profundan 
impreson al la publiko, sed ĝenerale sek
vigas nenian gravan rezultaton, okazis 
multaj specialistaj kunvenoj, Ce kiuj di
verslandaj samfakanoj societe kunigis, 
unue por diskonigi nian lingvon ĉe tian 
specialan fakon, due por uzi ĝin por sia 
propra utilo kaj instigi al ĝia uzado. La 
pura propagando jam ne estas la sola celo 
de nia penado; al ĝi ni aldonas nun la 
tujan utiligadon de Esperanto. Ni do de
ziru, ke, dum la Tria Kongreso, okazu 
ekster niaj kunvenegoj esence difinitaj 
por propagando, multaj, multegaj el tiaj 
specialaj kunvenoj, kiuj estas la kvazaŭa 
skizo de la venonta homaro esperantisti- 
gita. Ni deziru, ke la societoj kiuj estis 
nur iniciatitaj kaj ekfonditaj en Genevo 
definitive organiziĝu en Kembriĝo kaj 
alprenu planon de agado, kiun ili povos 
efektivigi dum la venonta sezono esperan
tista. Ni deziru ke la delegitoj de la pores
perantaj organizajoj, kiel konsuloj, Espe- 
ranto-Oficoj, k. a, fortikigu per komuna 
konsiliĝado kaj farigu de nun efektive 
laborantaj kreaĵoj. Jen staras tie ĉi granda 
tasko, kies realigo estos por nia afero la 
fonto de novaj sukcesoj, tiom pli certaj, 
ke ili havos praktikan fundamenton. En 
Genevo, Ce la ombro de la vasta arbego de 
Esperantismo, ni dissemis multajn ger- 
mojn; ni nun kreskigu kaj florigu tiujn 
samajn ĝermojn, tiel ke ili siavice farigu 
vivoplenaj arboj.

Ni povas antaŭdiri, ke nia kongreso 
ekscitos grandan famon, sed tiun famon 
ne ni mem gin elvokas, sed ja pli potenca 
ilo, kies nomo estas gazetaro. Ni zorgu ke 
pri nia kongreso kaj giaj rezultatoj parolu

ĉiuj gazetoj, grandaj aŭ malgrandaj ; se 
bezone, ĉiu kongresano farigu mem gaze
tisto kaj konigu la notindajn okazojn de 
la Kongreso al la granda publiko. Tia 
eksperimento, kia nun estas farata en 
Kembriĝo, estas bonega okazo por rebati 
kaj forpeli per nedisputeblaj pruvoj mul
tajn erarojn, kiuj malgraŭ nia insista 
penado diskuras la tutan jaron de Jurnalo 
al alia. Neniam ni tro ripetos la konvin- 
kantajn pruvojn, kiujn per si mem havas 
niaj kongresoj. Al ni mem povas ŝajni, ke 
tiaj faktoj pro sia jama okazinteco kaj 
ripetiteco jam perdis sian originalecon, 
sed al la personoj, kiuj staras ekster nia 
movado kaj pri ĝi scias nur tre malpre
cize, tiaj faktoj, kiaj la uzo de unu sola 
lingvo por Kongreso kuniganta plej diver
sajn nacianojn, la parolateco de nia lingvo, 
la ekzisto de multaj internaciaj societoj 
ĝin praktike uzantaj, Sajnas novegaj kaj 
apenaŭ kredeblaj. Tro longe ni por nia 
propagando devis kontentigi nin per teo
riaj kaj al la pura prudento sinturnan
taj argumentoj ; nun, ni havas ^atindan 
kolekton de faktoj, kiuj montras la vive
con de nia entrepreno ; ni sciu ĝin valo
rigi.

Se ni volus paroli pri la propra utileco 
de niaj kongresoj, ni povus atentigi pri la 
lingva punkto, pri tiu viva busa uzo de 
Esperanto, per kiu nia lingvo fariĝas vere 
vivanta idiomo, unueca, memstaran spiri
ton havanta, per kiu forigas ĉe la kun
estado de centoj da diverslandaj samidea
noj ĉiuj idiotismoj, ĉiuj malreguloj, Ciuj 
nematuraj esprimoj kaj ne plene kompre
neblaj formoj, kaj flugante al pli altaj 
regionoj, ni povus paroli pri la sento de 
kora frateco, de interpopola konsento, 
kiun naskas niaj kongresoj, kie la divers- 
deveneco de la batalantoj malaperas an
taŭ la samceleco de niaj penadoj. Tion ĉi 
baldaŭ spertos la Esperantistoj kunve
nantaj en Esperantujo kaj pri tio baldaŭ 
aŭdos tiuj, kiuj ne povis ĉeesti en nia 
festado, ĉar al tiuj Gi ankaŭ ni devos 
multe pensi dum la Kongreso. Ni nun 
farigu kaptitoj de Esperanto en Esperan
tujo kaj de Esperanto ni restu kaptitoj 
ankaŭ post la Kongreso, kiam rekomenci
gos la bona laboro.

H. H.

T R A  LA  M ONDO

O r a n d a  B r i t u jo

Londono, Augusto 1907.
Gis nun ekzistis nur du Anglaj klasikaj 

partioj, kiuj sinsekve anstataŭigis sin unu 
per la alia por la ekzercado de la regada 
potenco : la partio liberala kaj la partio 
konservativa. La tuta Angla politika vi
vado konsistis en la batalado inter tiuj du 
partioj, kies ideoj estis reciproke defenditaj 
de gloraj talentuloj. Nur de kelka tempo, 
naskigis tria partio, nome la partio labo
rista (Labour Party), kies plimulto estas 
enpenetrita per socialistaj aŭ socialisme- 
maj ideoj. Oni scias, ke Ce la balotado de 
la Parlamento komunuma, la laborista 
partio prosperis ricevi atentindan nombron 
da deputatoj ; plie, en izolaj balotoj, ili 
neatendeble venkis la aliajn partiojn. En 
tiu rilato, la lasta baloto de Corne Valley 
(Jorkshire) estas karakteriza. Tiu loko 
estis konsiderita kiel unu el la plej certaj 
fortikajoj de 1’liberalismo. Tio Sajnis tiel 
ne diskutebla, ke la ministraro elektis la 
tiean deputaton por la ĉambro de Tabe
loj. Tiamaniere, ĝi opiniis, ke estos plia 
liberalulo Ce la nobeloj kaj plia Ce la ko
munumoj. La rezultato de la baloto tute 
erarigis tiun kalkulon. La socialista kandi

dato estis elektita, kontraŭ la liberala kaj 
la konservativa. Tio estas tiom pli signifa, 
ke,la liberala kandidato estis filo de John 
Bright, kiu estis siatempe unu el la ĉefoj 
de ^liberalismo kaj fervora liberSangisto. 
Estas vero, ke en Anglujo, la vocdono per 
absoluta plimulto ne ekzistas. La kandi
dato, kiu ricevas la plej grandan nombron 
da vocoj estas elektita, eĉ se tiu nombro 
ne'superas la duonon de la vocoj esprimi
taj. Tia sistemo estis komprenebla, kiam 
ekzistis nur du partioj, sed nuntempe 
montrigas tria partio kaj oni sin deman
das, Cu oni ne devos reformi nian balot
sistemon, enkondukante la absolutan pli
mulon Ce la unua baloto. Malgraŭ sia 
grava plimulto en la Parlamento, la nuna 
liberala registaro ne Sajnas enradikigita. 
Tiu registaro, ĉe sia alveno al la supera 
potenco, promesis multajn reformojn. Nun 
ĝi proponas plibonigojn, kiuj, pro sia ne- 
sufiĉeco kaj timeco, kontentigas neniun, 
tiel ke la liberaluloj moderaj emas al la 
konservativuloj kaj la plej radikalaj al la 
socialistoj. Ekzistas nun tridek unu labo
ristaj deputatoj eu la Parlamento ; la 
triono estas vere socialista. Kvankam la 
tri i frakcioj de la laborista partio, nome 
socialista, sindikata, radikala havas malsa
majn ideojn pri multaj punktoj, ili dum 
kelka tempo restas sufiĉe konsentaj por 
ke oni povu konsideri la partion kiel unu. 
Fa)’te, okazas nun en la Angla politika 

'lo kio okazis en la politiko de Ia aliaj 
nacioj : la pure politikajn demandojn pre
zentitajn de la malnovaj partioj anstataŭas 
nun la ekonomiaj demandoj kun novaj 
partioj kai novaj formuloj, sed en nia 
lando pli ol Cie la pezo de la kutimoj estas 
grandega kaj daŭros longa tempo antaŭ
ol la novaj ekonomiaj socialistaj ideoj estos 
enradikigitaj, escepte se ili sukcesas al
konformigi al la spirito de la Angla vivado 
kaj historio.

L. H. G.

H a n g a r o j  o
Zemuno, Augusto 1907.

Mi rimarkis en mia lasta letero, ke mi 
estas havigonta ankoraŭ kelke da priskri- 
bindaj scenoj el mia vojaĝo. Laste, mi 
parolis iomete pri Beogrado, la pordo de 
Balkanujo; nun mi volas rakonti la gran
dan foiron en Zemuno. Okazas Ciujare du 
grandaj foiroj en ĉi tiu lasta urbo de Hun
gario . En la urbo mem, ni trovas hunga
rojn, germanojn, kroatojn, serbojn, ruma
nojn, ciganojn, hebreojn, boSnjakojn. Sed 
dum la foiro plimultigas tiu diverseco de 
popoloj. Venas albanoj, dalmatoj, kelke da 
turkoj kaj multe da nuancoj de ciganoj. 
Estas vera guo por iu etnografiisto pro
mene trapasi ĉi tiun foiron. Jam kelke 
da tagoj antaŭ la foiro, senlacaj manoj 
konstruas sennombrajn butikojn, provizo
rajn lignajn ejojn, k. t. p. ; ĝis alvenas la 
granda tago (tago, kiu kutime daŭras 8-4 
tagojn I) ĉiu angulo de la venda kampo 
jam estas plena de multkolora amaso de 
ĉevaloj, homoj, veturiloj. Mi unue nomis 
la ĉevalojn, ĉar ilin oni ekrigardas antaŭ 
Cio. Jam de malproksime aŭdigas orelŝira 
bruado, kriado, tintado, murmurado, frati- 
ĝantaj en nepriskribeblan Kaoson. En la 
komenco de la foirejo oni ekrigardas la 
malgrandajn ciganidojn, kiuj ne ellasas 
bone vestitan homon gis oni Jetis al li unu 
heleron ; eĉ ili kun siaj belaj grandaj ni
graj okuloj estas kapablaj alian heleron 
c elvidi » el la poSo. Poste grupigis la 
belegaj ciganinoj pentrinde vestitaj. En la 
riĉaj ondoj de siaj noktnigraj haroj ili 
portas arte enmetitajn florojn, en la ore
loj ili havas grandajn neniam viditajn 
orientajn juvelojn, lli krias amikajn 
« Devleea'jn » (adiaŭ) al la promenanto. 
Poste aperas la estro de ciganoj, la 
« Vajda i ,  bela granda viro, kun kar
bonigra barbo. Sur la vesto li portas

proksimume 24-28 grandegajn argentajn 
butonegojn. En lia mano estas bastonego. 
La ciganoj atendas kion li diros. Estas 
vere rimarkinde, ke la ciganoj, kiuj 
tutjare nur fivivas el almozo kaj Stelado, 
nun guas la tutan ĝueblecon de 1'festo. 
Sed ni iru pli internen. Post kelke da 
pasoj n i vidas la nacivestitajn serbajn vir
gulinojn, kiuj emas edzinigi. Ri portas 
siajn havajojn ofte fakte, ofte nur simbole 
sur siai koloj, tio estas Snuro sur kiu ili 
surbindis ^andajn ormonerojn.' El tio la 
serba edziĝema junularo povas ekvidi la 
riCecon de la kandidato-fianĉino. (La me
todo estas tre praktika). Ni baldaŭ trovigas 
en la mezo de 1’foirejo. Dekstre, estis 
konstruajo de ia dalmato, kiu kante kaj 
krie prezentis siajn vendotajojn, nome 
tabakujoj, cigaredujoj kaj poŝtranĉiletoj. 
Poste ni renkontigis kun konata tipo de 
foirvendisto de urbaj vestoj. Malgranda 
viro kun ruĝa dika vizago deklamis laŭ 
teatra sintenado. Li proponis provon per 
sia fabrikajo, iam kvinlingve parolante kaj 
ofte fajfante. Se jam sufica nombro de 
homoj kolektigis ĉirkaŭ li, li komencis 
sian ĉarlatanajon : « Urvraim ioŝimam- 
joŝimam jedan kravatnadel, jedan ciga- 
relttenŝpice i ,  unutempe hungare, kroate- 
serbe kaj germane, elkraĉante la vortojn 
kaj li metis ne direblajn objektojn en ska
toleton, fulmorapide dirante < unu tran- 
ĉilo », « unu okulvitro », « cigaredingo », 
duono de ok>i!vitrujo t, *. krajono 3, r l i 
breto s kiam la skatoleto estis plenigita 
per senvaloraj objektoj, tiam li denove 
kriis : « kaj tiuj multvaloraj, utilaj, bonaj, 
uzeblaj objektoj ne kostas 25 frankojn, ne
iO, ne 5, ne 2, ne I, nur 99 centimojn ! » 
k. t. p. Sed poste la promenado ne estas 
jam facila, Car la vizitantoj multigas, tiel 
ke mi nur malrapide povas daŭrigi la ira
don. Tie oni mortigis per tranĉilo senkul
pan porkidon por ĝin baki. El la najbara 
drinkejo nuntempe aŭdigas simpla, sed 
belega nacikanto de serbaj t  guzlic-istoj » 
kaj t  tamburaĉ-istoj » (la unua instru
mento similas al violino, la dua al man
dolino), akompanante de nazĝuiga bon
odoro de diversaj serbnaciaj viandmanĝa- 
joj. Tiuj estas la « Sebabĉis » kaj la « raz
i le  » (mi fonetike skribas). La unua estas 
viandvermiĉelo bakita sur rostajo, la due 
estas viandpecoj bakitaj en ardo. Sume, 
oni jam trapikis la supre priskribitan 
porkidon, kiu baldaŭ farigis bona invitilo 
por gastoj, kaj ĉelamanĝejoj sidigis homoj 
por pretigi al mankado. Ne malpli inte
resa estas la grupoj de seriozaj turkoj kaj 
rumanoj. Sed vespere ankaŭ ne ekdormas 
la vivo, ĉar la gejunularo prenis sur sin 
la Cefan rolon. Tie mi vidis la sekvantan 
ludon, kiun mi ankoraŭ nenie trovis. 
Kiam la suno jam malaperis de la hori
zonto, kaj nur la ruga Cielo montris sian 
ĉiam pli kaj pli malfortiĝantan postsignon, 
ĉie ekbrulis modestaj kandeletoj kaj kiel 
lumskarabo]' bele briletis en la nokto. La 
gejunuloj, fidelaj virinoj, knabinoj kaj 
bonhumoraj viroj kaj knaboj jus komen
cis promenadi. En sia mano ĉiu havis 
grandan kuirkuleron, per kiu ili mokante 
tusis la dorsoj de la renkontatoj. Tie oni 
amuzigis ĝis la kandeloj forbrulis, kaj la 
vivo kuSiĝis ĝis 'la alia tago, kiam Cio 
kun freŝa forto estos daŭrigata.

Tie mi estis kaj bone amuzigis guante 
Ia veran, senmakulan popolanimon. Sed 
mi ne povis lasi la aferon sen rimarko, 
ĉar al mi montrigis la malfacileco de la 
diverslingveco, kiu ĉiam malhelpas tian 
kaj saman feston, kie renkontigas divers
naciaj popoloj.

A. de Marich.

S v i s u jo

Berno, Augusto 1907.
Oni diras, ke Svisujo estas la lando de 

la Societoj, t  Ciufoje kiam tri Svisoj kuni-



*  ESPERANTO -*c

gas, ili fondas societon », pretendis iu 
vojaĝisto. * Tri Svisoj renkontigas, jen ili 
faras popolon », diris Victor Hugo. Kio 
ajn estas, se Svisujo naskas multajn socie
tojn, tiuj societoj siavice naskas multajn 
festojn, kaj oni tiel same bone povus diri, 
ke Svisujo estas la lando de rfestoj. Inter 
tiuj festoj, mi celas paroli nur pri tiuj fii, 
kiuj estas la plej karakterizaj nome pri la 
naciaj festoj. Ciujare, okazas en ia Svisa 
urbo granda nacia festego, kiu kunvenigas 
samfakanojn el fiiuj kantonoj kaj sekvigas 
grandan bruon. Tiuj fii festegoj celas al
terne kanton, gimnastikon kaj pafadon, 
tiel ke fiiutrijare, en malsama urbo, oka- 
z as nacia festo de kanto, nacia festo de 
gimnastiko, k. c. Tiun fii jaron okazis en 
urbo Zuriko, la plej granda Svisa urbo, la 
nacia festo de Pafado aŭ pli ĝuste la Fede
rala Pafado, laŭ la tiea nomo. Pafado estas 
esence Svisa sporto kaj oni rememoras, 
ke en fiia internacia turniro ĝis nun oka
zinta, la Svisaj pafantoj konkure venkis la 
alinaciajn pafantojn. La festo de tiu fii 
jaro ricevis plej brilan sukceson ; grande
gaj popolamasoj vizitis urbon Zuriko kaj 
la feston favoris belega vetero. Kompre
neble, estis ankaŭ organizitaj multaj flan
kaj distrajoj, festetoj, festenoj kun sence
saj paroladoj kaj tostoj. La pafiloj ankaŭ 
fervore laboradis ; Ce la internacia turniro, 
la Svisoj estas Ce la unua vico ; poste 
venas la Belgoj, la Francoj, la Argentina
noj, k. a. Plie, oni fondis internacian 
Unuigon df Pafistoj, kies venonta konku
rado okazos en Vieno.

Post pafado oni sendube povas paroli 
pri armeo. La federala Parlamento estis 
antaŭ nelonge akceptinta novan legon pri 
organizado de armeo, laŭ kiu la tempo de 
militservado estas iom plilongigita. De tiu 
nova lego rezultos ankaŭ pligravigo de la 
armeaj elspezoj, jam sufice gravaj, se oni 
konsideras la malvastecon de nia lando. 
Laŭ la federala konstitucio, Ciu lego akcep
tita de la Parlamento estos metata al la 
popola vocdonado, se almenaŭ 35.000 re
gnanoj gin postulas en la templimo de tri 
monatoj post la akcepto. Tiun Ci rajton 
oni nomas referendumo. Kontraŭ la nova 
lego pri armeo, postulis la referendumon 
proksimume 90.000 regnanoj. Tiu Ci refe
rendumo estis organizita de la socialista 
partio kaj apogita de kelkaj konservativaj 
kaj tre federalistaj elementoj; Sajnas an
kaŭ ke aliaj partianoj kunhelpis al la 
sukceso de tiu referendumo, sendube pro 
la timo, ke la nova lego pligrandigos la 
armeajn devojn. Sekve, kvankam la lego 
estis preskaŭ unuvoce akceptita de la Par
lamento, pri ĝi definitive decidos la Svisa 
popolo. La vocdonado okazos en aŭtuno 
kaj la antaŭbatalo baldaŭ komencigos. 
Nur la socialista panio estas firme kon
traŭ tiu lego, sed de la fakto ke la aliaj 
partioj ĝin apogos oni ne povas eltiri la
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LEOBIVIJO

SANKTA  JUL IANO HELPEMA
el Gustave FLAUBERT

(trad. H. Hodler)

Kiam li estis apude, li por kisi sian edzi
non klinigis super la kusenon sur kiu ri
pozadis du kapoj unu apud la alia. Tiam 
li sentis sur sia bujo kvazan estus barbo. 
Li reenpaSis, frenezigis; sed li reiris al la 
lito, kaj lia fingroj palpe renkontis tre lon
gajn harojn. Por konvinkigi pri sia eraro, 
li per la mano malrapide tujis la kapkuse
non. Tie estis ja barbo, tiun fojon, kaj 
viro I viro kuranta kun lia edzino I Inci
tata de kolerego, li frapegis ilin per po
nardo ; kaj li piedbatis, elkrafiis, kun ble
koj de sovaga besto. Fine li haltis. La 
mortintoj, pikitaj fie 1’koro, efi ne movi
gis. Li atente aŭskultadis iliajn preskaŭ 
'egalajn stertorojn, kaj, dum ili mallaŭtiĝis, 
alia tre proksime ilin ripetadis. Unue ne
certa, tiu plendema longa vofio alproksi
migis, laŭtiĝis, krueliĝis, kaj terurigita li 
rekonis la blekon de 1’granda nigra cervo. 
Kaj dum li rerigardis, li kredis vidi, Ce la 
kadro de l’pordo, la fantomon de sia 
edzino, kun lumo en la mano. La bruo de 
rmortigo Sin altiris. Per sola rigardo Si 
fiion komprenis, kaj, timigita, ŝi forkuris 
ellasante la flamingojn. Li gin prenis. An
tao li, liaj gepatroj kuŝadis sur la dorso, 
kun truo en la brusto, kaj iliaj vizaĝoj 
majeste dolfiaj, Sajnis konservi eternan 
sekreton. Elŝprucoj kaj marfioj de sango 
montrigis meze de ilia blanka haŭto, sur 
la litotukoj, tere, fie elefantosta kristo

konkludon ke gi estos akceptata, fiar la 
obeemo al la ordonoj de ia partio estas 
tute ne generala, fiefe kiam lego tiel 
proksime koncernas ĉiun regnanon.

Antaŭ kelkaj semajnoj, la Geneva kan
tono efektivigis gravan reformon. La reg
nanoj akceptis la legon pri la apartigo de 
la eklezioj kaj de l’ŝtato. En tiu kantono, 
ekzistis du eklezioj Stataj : la protestanta 
nacia eklezio fondita de Kalvino ; la nacia 
katolika eklezio, fondita en 1878 dum Ia 
movado nomita Kulturkampo Tiu fii lasta 
eklezio, kiu ne akceptis la Romajn dog
mojn de 1870 kaj estas liberala, tute ne 
sukcesis. Inter la liberaj eklezioj, oni kal
kulas la Romkatolikan eklezion kaj diver
sajn protestantajn ekleziojn. La apartigado 
estis akceptita de la socialistoj, de la Rom
katolikoj, de parto de la radikaloj kaj de 
multaj protestantoj, kiuj konsideris ke la 
nuna situacio ne estas favora al la disvol
vado de la eklezioj. Tiu decido estis tute 
ne atendita kaj kaŭzis grandan miron. La 
fama eklezio fondita de Kalvino jam ne 
ekzistas kiel Stata eklezio. Mi uzas Ia oka
zon de tiu kroniko por diri, ke Ia lego pri 
malpermeso de la vendado de absinto, pri 
kiu mi aludis en estinta artikolo, estis an
kaŭ akceptita de la Geneva popolo post 
akra batalado.

Nuntempe, dum la somera varmeco, la 
svisaj montoj estas fiiuflanke atakitaj de 
fremdaj turistoj. La hoteloj plenigas, la 
montaro farigas homoplena dum kelkaj 
mallongaj semajnoj, gis la baldaŭa aŭtuno 
revokos fiiujn okazajn montanojn al la 
laborado kaj la montoj denove sidados en 
silentado.

A.

Tutmonda Kroniko

Julio 16, Bostono. — Eksplodo de la 
Usona militSipo Georgia; 8 mortintoj, mul
taj vunditoj.

Tiflizo. —  Oni inside mortigas G-lon 
Glieboff.

17, Romo. La Vatikano publikigas no
van Silabuson.

Parizo. — Mortas pentristo Chartrand
18, Palermo. — Manifestadoj pro la 

aresto de Nasi.
19, Parizo. — Mortas verkisto Hector 

Malot.
Koreujo. — La imperiestro demetas la 

regecon por sia filo Yi-Siek. Ribelado t .  n- - 
traŭ la Japanoj.

20, Detroit (U. S. A.). Fervoja ektu- 
ŝego ; 48 mortintoj, 60 vendiloj.

Belgrada. — Oni fermas la Parlamenton.
Maroko. — La senditoj de la Sultano al 

Raisuli estas ofenditaj.
22, Romo. '— Inaŭguracio de monu

mento al Papo Leono XIII.

alpendigita en alkovo. La skarlata rebrilo 
de 1'vitrajo, tiam trafata de 1’suno lumigis 
tiujn ruĝajn makulojn, kaj ilin dismulti- 
gis en la apartamento. Juliano pasis al la 
du mortintoj, dirante, volante kredi, ke 
tio estas neebla, ke li eraris, ke kelkafoje 
ekzistas neklarigeblaj similajoj. Fine, li 
iomete malstarigis por vidi proksime la 
maljunulon; kaj li ekvidis, inter liaj duon
fermitaj palpebroj pupilon kiu lin bruligis 
kiel fajro. Kaj li iris al la alia flankode 1’lito, 
okupita de la alia korpo, kies vizagon 
parte malkasis blankaj haroj. Juliano plek
tis siajn fingrojn sub Siaj harbanderoloj, 
levis la kapon: kaj li rigardis gin, tenante 
gin en la fino de sia rigidigita brako, dum 
li per la alia mano tenis la flamingon. 
Gutoj defluetis el la matraco, unu post 
unu faladis sur la plankon. Ce la fino de 
l’tago, li prezentigis al sia edzino ; kaj per 
Sangita vofio, li ordonis, unue ke Si al
li ne respondu, lin ne proksimigu, lin efi 
ne rigardu kaj ŝi obeu, sub interpinto, 
fiiujn liajn neŝanĝeblajn ordonojn. La 
funebroj devis esti faritaj, laŭ la ordonoj, 
kiujn Ii skribis kaj lasis sur Dipregilo, en 
Ia Cambro de la mortintoj. Li fordonis al
Si la palacon, la vasalojn, fiiujn siajn 
bienojn, efi ne esceptante la vestojn de sia 
korpo kaj siajn sandalojn, kiujn oni tro
vos sur la supro de 1’Stuparo. Okazigante 
lian krimon, Si obeis la volon de Dio kaj
Si preĝu por lia animo, fiar li de nun jam 
ne ekzistos.

Oni solene enterigis la mortintojn en la 
pregejo de monahejo, je tri tagoj de k a s 
telo. Post la sekvantaro, malproksime de 
fiiuj aliaj, iris monaho vestita per robo kaj 
al li neniu kuragis paroli. Li dum la meso 
restadis sur la ventro, meze de 1’perono,. 
kun la brakoj krucumitaj kaj la frunto en 
la polvo. Post la entombigo, oni vidis, ke 
li sekvas vojon kondukantan al la montoj. 
Li multafoje rerigardis kaj fine malaperis.

Maroko. — En Melinb, batalo inter la 
soldatoj de la Sultano kaj la Raisulanoj.

23, Romo. — La Senato aprobas la ares
ton de Nasi.

2$, Japanujo. — Oni publikigas novan 
traktaton inter Koreujo kaj Japanujo.

Napolo. —  Mortas pentristo Luigi Pa
faron.

28, Nov-Jorko. — Insulo Coney-lsland 
estas detruita de brulado.

Bergen. — Imperiestro Vilhelmo II vizi
tas eksimperiestrinon Eŭgenino.

SI, CasabUinca (Maroko). —  La enlan
duloj inside mortigas IO Eŭropajn labo
ristojn.

Belfast. — Striko de la policanoj.
Londono. — La Parlamento aprobas la 

proponon doni duonmilionon da spesmiloj 
al Lordo Cronier por liaj servoj en Egiptujo.

Hago. — Oni metas la unuan Stonon de 
la palaco de l’paco.

Aŭgusto 1-2,' Italujo. —  Manifestadoj 
antiklerika}.

A. Tellini.

E S P E R A N T O  P R A K T IK A

A k c i a  Sta c ie to  E s p e r a n t o

La fonda kunveno de la Anonima Akcia 
Socialo Esperanto okazos en Cambridge, Mar 
don Ui 13*n de Aŭgusto. Oni sciigos, dum la 
Kongreso, pri la Cambro kaj la horo. La 
mendintoj de akcioj ricevos en la komenco 
de tiu monato, la projekton de regularo 
kun necesaj informoj.

Oni povas ankoraŭ mendi akciojn, Car, 
versajne, la proponita kapitalo estos iom 
altigita.

(Vidu N" 9 de Esperanto).

P u b l i k a j  R H p e r a n to - O f ic o j

La Delegitoj de la jam ekzistantaj Publikaj 
Esperanlo-Oficoj kaj la personoj, kiuj inten
cas fondi tiujn Oli coj n en sia urbo, estas 
insiste petataj ĉeesti la kunvenon, kiu okazos 
dum la Tria Kongreso en Cambridge la 13a" de 
Augusto (Cambro kaj horo sciigotaj dum la 
Kongreso).

Oni ne forgesu, ke Publika Esperanto- 
Ofico povas esti kreata en urboj, kie estas 
nur unu Esperantisto.

Tagorda de la kunveno :
1“) Klarigo pri la celo de la P. Esp.-Of.

(raportanto S-ro Th. Rousseau, Bourg). 
2«) Fondado de la Esp-Oficejoj (aliŝejo, 

Esperantista vendejo, k. c.) en kiel eble 
plej multe da urboj.

3» Organizado de la P. Esp.-Of. Servoj fa
rataj de gi.

4°) Alpreno de komuna adreso.
5«) Elekto de komuna Jurnalo.
6«) Diversajoj.

Dum la kunveno oni disdonos deman
daron sur kiu la delegitoj de ĉiu P. Esp.- 
Of. bonvolos skribi la informojn petatajn 
pri ilia P. Esp.-Of.

La personoj, kiuj interesigas pri tiu 
temo kaj deziras instigi la kreon de 
P. Esp.-Of. en sia urbo eslas kore invita
taj. Ni esperas, ke multaj personoj Ceestos 
tiun kunvenon, kiu povas liveri praktikajn 
kaj tre utilajn rezultatojn.

H E L P A  M O N O

La sistemo de Internacia Helpa Mono, 
elpensita de S-ro R. de Saussure kaj pris
kribita de li mem en 11° 8* de ESPE
RANTO jam ricevis Satindan nombron da 
aproboj. Multaj gazetoj favore raportis pri 
gi kaj kelkaj el niaj Esperantaj kunfratoj 
gin ekuzis en siaj revuoj. Inter la Espe
rantaj gazetoj, kiuj uzas la Helpan Monon 
Cu en siaj anoncoj, Cu en la teksto, mem, 
oni povas citi : Intemacia \Scienca Revuo, 
Esperanto, Lingvo internacia, Espero 
katolika, Tra la Mondo, Belga Sonorilo, 
Casopis Esperantista Germana Espe
rantisto, Britisk Esperantist, aviso Es
pero, k. t. p. ; gi ankaŭ estas uzata 
en la diversaj kongresaj eldonajoj de la 
Trio por la Trui, en kiuj la prezoj estas 
markitaj per nacia angla mono kaj per in
ternacia. Tio estas grava kaj utila sim
pligo. Plie, ni povis konstati, ke jam mul
taj personoj uzas tiun sistemon en siaj 
korespondadoj kun « alimonuloj t. En tre 
malmulte da tempo, la helpa mono jam 
eniris la vojon praktikan. Tio pruvas sam
tempe la bezonon de tiu interkomprenilo 
kaj la praktikecon de tiu Ci sistemo. La 
demando estos diskutata en Kembrigo 
dum la Kongreso, kaj estas espereble, ke 
post nelonga tempo, ĉiuj Esperantistoj 
uzos la diritan sistemon, kiu estas bonega 
ekzemplo de la flankaj servoj, kiujn oni 
povas ricevi per Esperanto kaj deirante de 
la fruktodonaj principoj, laŭ kiuj nia 
lingvo estas konstruita.

Ni enmetas en tiun Ci N»11 ekzempleron 
de la tabelo pri Helpa Mono, kiu estos uti
lega al niaj legantoj por la uzo de la dirita 
mono.

KONSULAJ INFORMOJ

Amiens (Francujo). — Esp. Konsuloj : S-ro 
Saquez, industriisto, 17, impasse des Saintes- 
Claires; S-ro E. Searle, kastelo de Bontillerie.

Bourg (Ain-Francujo). — La sekretario de la 
Esp-Of. estas preta por doni letere aŭ buse infor
mojn pri turismo, somerrestado en Jura montaro 
kaj pri la mirinde konata pregejo de Brou (sendas 
vidajojn de tiu pregejo).

Bradford (Angiujo). — Esperantista Konsulo

III
Li foriris, almozpetante sian vivadon 

tra la mondo. Li prezentis la manojn al la 
rajdantoj sur la stratoj, kun genufleksoj 
alproksimigis la rikoltistojn aŭ restadis 
senmova antaŭ la baroj de 1’ĉasejoj ; kaj 
tiel malgaja estis lia vizago, ke al li oni 
ĉiam fordonis almozon. Pro humileco, li 
rakontadis sian historion, tiam forkuris 
Ciuj, signante la krucon. En la vilagoj 
kie li jam pasis, tuj kiam li estis rekonita, 
oni fermis la pordojn, oni kriis minacojn, 
oni jetis al li Stanojn. La plej donemaj 
metis pladon sur la bordon de sia fenes
tro, kaj fermis la tegmenteton por ne 
ekvidi lin. Forpelita el Cie, li evitadis la 
homojn kaj sin nutradis per radikoj, plan
tejoj, perditaj fruktoj kaj konkoj, kiujn li 
serĉadis laŭ la marbordoj. Kelkafoje, Ce 
l’konturo de monteto, li sub la okuloj vi
dis konfuzajon de premitaj tegmentoj kun 
Stonaj turoj, pontoj, nigraj interkruci- 
gantaj stratoj, el kie alflugis al li senfiesa 
zumado. La bezono partopreni en la vivado 
de I’ aliaj lin instigis malsupreniri urben, 
sed la besta Sajno de 1’vizaĝoj, la bruado 
de 1’stabloj, la indiferenteco de 1'paroloj 
glaciigis lian koron. La festotagojn, kiam 
tuj de l’matenruĝo la sonorilo de grege
joj ĝojigadis la tutan popolon, li rigardis 
la urbanojn elirantajn el la domoj, kaj la 
dancojn sur la placoj, la fontanojn de 
biero ĉe la vojkruciĝoj, la damasajn tape
tojn antaŭ la logejo de 1’princoj, kaj Ce la 
vesperigo, tra la vitrejo de 1’teretaĝoj, la 
longajn familiajn tablojn, ĉe kiuj avoj lula
dis nepojn sur siaj genuoj ; lin sufokis 
plorego, kaj li reiris al la kamparo. Li kun 
amo rigardadis la ĉevalidojn sur la herbe
joj, la birdojn enla nestoj, la insektojn sur 
la floroj; Ciuj, Ce lia alproksimigo, forku
ris, kasigis timigitaj, rapide forflugis. Li 
serĉadis la solejojn. Sed al lia orelo la 
vento alportadis kvazaŭ stertorojn de ago

niantoj ; la rosaj larmoj teren falantaj 
rememorigis lin pri aliaj gutoj pli pezaj. 
Ciuvespere, la suno sternis sangon en la 
nuboj ; kaj ĉiunokte, en songo, rekomen
cigis lia patromortigo. Li faris al si har
voston per terpintoj. Li genue surrampis 
ĉiujn montetojn, kiuj havas kapelon sur 
la supro. Sed la senkompata penso mallu
migis la brilon de 1’tabernakloj, lin tur
mentegis tra ĉiuj suferoj de 1'pentofaro. 
Li ne ribelis kontraŭ Dio, kiu lin instigis 
al tia ago, kaj tamen senesperigis, ke li 
povis ĝin fari. Li tiel hontis pri sia pro
pra persono, ke li, esperante sin liberigi 
de ĝi, sin elmetis en danĝeroj. Li el bru
ladoj savis parazitojn, el la abismoj, infa
nojn. La abismo lin eljetis, la flamoj lin 
indulgis.

La tempo ne pacigis lian suferadon. Gi 
farigis netolerebla. Li decidis morti. Kaj 
tagon, kiam li trovigis ĉe 1’bordo de fon
tano, klinigante super gi por vidi la pro
fundecon de.Fakvo, li vidis aperi maljunulon, 
tute malgrasan, kun blanka barbo kaj tiel 
mizera elŝajno, ke li ne povis forteni siajn 
plorojn. La alia ankaŭ ploris. Ne rekonante 
lian figuron. Juliano malklare rememoris 
pri vizago simila al tiu ĉi. Li ekkriis : gi 
estis lia patro; kaj li jam ne pensis pri sia 
memmortigo.

Tiele, kunportante la pezon de la reme
moro li travojagis multajn landojn ; kaj li 
alvenis apud riverego, kie transirado estis 
malfacila, ĉar ĝi estis furioza kaj sur la 
bordoj trovigis vasta sternajo de Slimo. 
Jam de longatempe, neniu kuragis ĝin 
transpasi. Malnova barko, ensabligita fie 
la posta parto, starigis sian antaŭon en la 
kanoj. Juliano, ekzamenante gin trovis 
paron da remiloj ; kaj al li venis la ideo 
uzi lian vivon por servi al la aliaj.



*  ESPERANTO *

de la grupo. A. Tuke 'Priestman, 12  Exchange
Hui len, i i .>r. i .

Chalon-s-Saone (Francujo). — Esperanto- 
Olico : Ce Mile Blanchard, Bd de la Rĉpublique.

Chaus-de-Fonds (Svisujo). —  Konsulo : 
S-ro Bourquin, r. Leopold Robert.

Dover (Anglujo). — Konsulo: J. M. Finey, 
Admirala House.

Benĉve (Svisujo). — Esperanto-Konsulejo, 8, 
rue Bovy-Lysberg. Respondas senpage ciujn 
sciigojn pri la urbo kaj regiono. Oni nur aldonu 
pommarkon por la respondo.

Hegi-Winterthur (Svisujo). —  Socia-Infor- 
mejo. S-ro Gustav Schwengeler, Esperanto-Ofico.

Le Creusot (Francujo). —  Konsulejo, Espe
ranto-oficejo, 20, place Schneider. Oni trovas en 
la oficejo ilustritajn poŝtkartojn de la fabrikejoj, 
sur kiuj la klarigoj estas esperante presitaj. Ciu 
merkrede je la oka vespere, esperantistaj inter
paroladoj Ce la kafejo Morrot, rue d’Autun, en 
speciala Cambro.

London. S . E. Hithergreen. —  Konsulo: 
J. W. Baxter, Longhurst roaa 4.

M acon  (Francujo). — S-ro Prunot, libristo, 
place de la Barre.

Parizo (Francujo). — Franclanda Esperantista 
Industria kaj komerca Societo. Por Ciuj informoj 
sin turni al la sekretario S-ro A. Leffevre, 23, rue 
Stephenson, Paris-18c.

Reims (Francujo). —  Esperanto-Ofico. 5, place 
Rovale (telefono 436), Chauvillon, libristo, konsulo. 
Liveras Ciujn informojn, parole kaj letere, pri 
Reims kaj la regiono : turismo, komerco kaj 
esperantismo. Ricevas Ciujn leterojn por la grupo 
esperantista de Reims (S. f. p. E.).

Roanne (Francujo). — Konsulo: S-roFortier- 
Beaulieu, 6, rue des Tanneries.

Romo (Italujo). —  Esp-Konsulejo, Fotografia 
Dottarelli, 29 via Belsiana.

RoubaiK(Francujo).—  Konsulo: A.Denis,86, 
rue du Moulin-Roubaix.

Seattfe (Wash. Unuigitaj Statoj). —  Espe
ranta Konsulejo, S-ro Ch.-E. Randall, zorgas pri 
Ciaj aferoj, komercaj, sociaj, k. c. en Seattle kaj 
Ia Pacifika marbordo por la Esperantistaro.

St-Etienne (Francujo). —  Esperanto-Konsu
lejo. —  Taverne Alsacienne, place Harango.

Valence (Francujo). —  Konsulo: J. Delfour- 
kolegiestro.

Vesoul (Hte Saone-Francuja). — Konsulo: 
S-ro Maurice Girardet, negocisto, I, rue de la Gare.

Ili1 Kongreso Esperantista

Kembriĝo, Augusto 12-17, 1907

PROVIZORA PROGRAMO
Sabaton iO Augusto. — Lokaj ekskursoj kaj 

privataj akcepto-koncerto Ce Guildhall.
Dimantan ii. — Angla Diservo, Ce St-Mary’s- 

Charch, pastro Gyprian Rust. — Katolika Diservo 
en ia katolika pregejo, pastro Giambene, el 
Romo. — Konformisa Diservo, en Emmanuel 
Church, pastro VV. B. Sei bro.

La Diservoj estos farataj nur Esperante.
Lundon IU. — Naciaj kunvenoj. — Oficiala 

akcepto de D-ro Zamenhof per Mayor Georce 
Stace-Vizito de 1’Muzeo kaj akcepto per la vic
kanceliero de 1’Universitato vespere ; Oficiala 
malfermo de la kongreso en New Theatre ; paro
lado de D-ro Zamenhof kaj de la delegitoj.

Mardon 13. — Matene : Unua generala kun
veno — Specialaj ekskursoj kaj akcepto en Gar- 
den City — Fagmeze : Kunvenoj de la specialfa- 
kaj grupoj. — Vespere : koncerto; teatra ludo de
o Boks kaj Koks ».

Merkredon 14. — Matene : Dua generala 
kunveno. — Tagmeze : Specialaj kunvenoj. — 
Ekskurso al Ely. — Parolado al ne-esperantistoj.
— Vespere : Teatra festo; ludo de « Bardell 
kontraŭ Pickwick», el Dickens.

Jaiidon 15. — Matene : Tria generala kunveno. 
Tagmeze : Kunveno de la Internacia Scienca 
Asocio (Hall of the Union Society). — Vespere : 
granda ilumina festo en Fellow’s Garden.

Vendredon IO. — Matene : Kvara generala 
kunveno. — Tagmeze : Ekskursoj ; specialaj 
kunvenoj. — Vespere: Granda festeno; nacivesta 
balo en Guildhall.

Sabaton 17. — Matene : Solena ferma kunveno.
— Tagmeze : Festo de la s Revuo ». Fermo.

M o n a t a  k r o n i k o

Julio 1907.
Kune kun la somero alblovas trankvila 

venteto super la politika tumultado. La 
Parlamentoj malfermigas, ministroj kaj 
deputatoj prepariĝas por forperdiĝi en 
pli trankvilajn kaj sanigajn regionojn. 
Sed dum tiu tempo, sole la Maga Konfe
renco ne interrompas siajn kunvenojn. 
Komisiitaroj kaj subkomisiitaroj, delegitoj 
kaj subdelegitoj Sajnas ageme laboradi ; 
pri tiu laborado instruas nin, nur en mal
longa kaj forloga formo, la gazetaj rapor
tetoj, kiuj versajne ne ekscitas la atenton 
kaj scivolon de multnombraj legantoj. La 
maltrankviloj kaj antaŭtimoj, kiujn ko
mence elvokis tiu Konferenco, nun for
pasis, kaj la eminenta diplomataro kunve
nadas kaj laboradas meze de granda indi
ferenteco. Tio ĉi cetere ne signifas, ke ĝi 
ne povos realigi kelkajn plibonigojn eu la 
internaciaj rilatoj dum militado, sed pli 
malproksimojn ĝi certe ne iros.

En Francujo, la suda movado ankaŭ 
ekdormas, kvankam la striko de la ŝtato- 
ficistoj ankoraŭ daŭras, sed oni antaŭvidas, 
ke ĝi baldaŭ finiĝos, far el ĝi rezultas nur 
pli grava konfuzo en la vivado de la sudaj 
regionoj. La Parlamento disiĝis kaj la mi
nistraro nun havas kelkajn semajnojn de 
certa vivo.

La jenaj societoj kaj grupoj kunvenos dum la 
kongreso : Komercistoj, Dentistoj, Juristoj, Mate
matikistoj, Medecinistoj, Muzikistoj, Farmaciistoj, 
Presistoj, Edukistoj, Blinduloj kaj blindulaman- 
toj, âkludistoj, tradukistoj de 1’Biblio, Framaso
noj, Pacifistoj, Maristoj, Militistoj, Ruga Kruco, 
Organiza komitato, Lingva komitato, Scienca 
Asocio, Konsuloj, Akciuloj de Esperanto, La 
Revuo, k. t. p., k. t. p.

Speciala Kongresa junuleto t La Tria »aperos 
dum la Kongreso (I penco; 4 Sd.).

N ia  v e n o n ta  N 0 (27 J u l io )  en 
h avo s  p le n a n  re p o r to n  p r i  la  
K ong reso .

Sur la vojo al Kembriĝo
Ciuj Esperantistoj dezirantaj sciigojn dum sia 

restado en Bulonjo-C/-Maro bonvolu sin turni al 
Esperanto-oficejo, en Bulonjo. Oni respondos tuj 
Ciujn leterojn.

En Bulonjo, sin turni al tiu Oficejo por ricevi
' ----Tiaron dela Esperantistaj hoteloj kaj Ciujn
..... nojn pri la vizito de Turbo, la logejoj, la
Grupo, k. t. p.

La juristoj bonvolu sin turni al la sekretariejo 
de la juristoj : 31, Bd Aug. Mariette. Fine, Ciuj 
Esperantistoj dezirantaj resti en Bulonjo kelkan 
tempon post la kongreso skribu al la Esp-Oficejo,
'  iu plezure respondos iliajn demandojn.

IN T E R N A C IA  SO C IETO
DE LA

ESPERANTISTAJ JURISTOJ

Oficiala Informilo 
La Internacia Societo de la Esperantista) 

Juristoj (I. S. E. J.) fondita dum la Ila kongreso
esperantista havas celon krei kaj '-------- !-‘~

' • ferajn rilatojn, 
samideanajn kur 

a lando, ebligi Ia 
... ...alproksimajn landojn, kun certeco trovi 
tie korespondanton, kiu parolas kaj skribas Es
perante, unuvorte unuigi la Esperantistajn juris
tojn de Ciuj landoj. Jam aligis anoj de pli ol 15 
landoj.

La jara kotizajo kostas fr. 2,50 (I spesmilo). 
ESPERANTO estas la oficiala organo do la
I. S. E. J. kaj enpresas en Ciu No la avizojn, kiuj 
'  ĵncernas gin. La anoj de Ia I. S. E. J. regule 
ce vas la jurnalon, sen plua pago.
Por Ciuj informoj, sin turni al S-ro Sergeant 

sekretario, 31, boulevard Mariette, boulogne-s- 
Mer (Francujo), al kiu devas esti ankaŭ sendataj 
Ciuj artikoloj, petoj de la anoj, novaj aligoj,

Avizo. — La dua generala kunveno de 1'I.S.E.J. 
okazos landon Uan de Anglisto (5 horo) en
Cambrige, (Anglujo) en la Fiziologiejo de l’Uni- I 
versitato dum la tria Universala Kongreso de

Esperantistaj juristoj, ^eestontaj en 
Cambridge estas insiste petataj apudesti la 
kunvenon de la societo. Ilia eeesto neniel devi
gas ilin aligi al la societo.

Tagordo de la kunveno 
Raporto de la Sekretario pri la financa, pro
gresa, kaj societa stato de la Societo.

2’ Raporto de S-ro Degon, franca vicprezidanto 
pri la prepara laboro de la vortaro speciala.

3. Disputado kaj vocdono pri la regularo de 
n . S. E. J.

4. Diversaj proponoj pri la propagando.
Por Ceesti la kunvenon, estos necese prezenti 
membrakarton de l’I. S. E. J. Jaro 1906-1907.

Por Ciuj komunikoj kaj proponoj, sin adresi 
dum la Kongreso al la Sekretario : 2, Free School 
Lane, Cambdrige.

La vicprezidantoj por Anglujo : S-ro Ellis John, 
so'icitoro, kaj por Francujo : S-ro Degon, juga- 
konfidato, logos dum la kongreso, samadrese, 2, 
Free School Lane.

La vicprezidanto por Skotujo S-ro W. M. Page, 
solicitoro logos dum la kongreso 5, Sussex Street.

A N O N C E T O J

Kosto. 8 spesdekoj (20 centimoj, 2 pen
coj, IO pfenigoj) por ĉiu linio.

Rabato de 25 %  por 6 enpresoj.
Niaj abonantoj rajtos enpresigi 3 liniojn 

unufoje senpage.
Oni sendu al ni la anoncetojn antaŭ la

5 kaj 20 de ĉiu monato, aldonante la mo
non. Poŝtmarkoj estas akceptataj. Oni 
skribu plej legeble.

London (Anglujo). S-ro H. T. Bailey, 31, Cavers- 
ham Road, Kentish Road, deziras korespondi pri 
intersango aŭ aceto de malnovaj Esp. jurnaloj.

esperantistajn korespondantojn en 
lando pri la labora kaj socialista movadoj. Re
done oni sendos la jurnalon. (En Ciu N» espe
ranta artikolo). Sin turni al Ch.-E. Randall, 1522 
First Ave., Seattle, Wash. U. S. A. (Unuigitaj 
Statoj).

Parizo (Francujo). — Mi deziras interSangi 
konversacion kun samideano loganta en Parizo 
kai parolanta regule. Skribi al B. C. 35. Bureau I.

Anzln (Francujo). — S-ro Francois Henri, kon
sulo, Avenue de Condĉ, 117. liveras informojn pri 
scienco, librotenado kai melianiko.

Paris (Francujo). —  S-ro Le Grignon, 45, rue 
de 1’Esperance, Paris-XIII, ciam respondos al 
Ciuj poŝtkartoj de Cinj landanoj. Petas precipe 
marbordajn vidindejojn.____________________

Kamovn (Hungarojoj. — S-ro F. J.). Macalik
I. U. S., petas Ciujn gcsamideanjn sendi al li bild
kartojn por helpi propagandon; i"— ----ssg—

Dŭsseldorf (Germanujo). — La Esperantista 
grupo eldonis multkoloran bildkarton kun vidajo 
de sia kunvenejo. Ciu Esperantisto povas ricevi 
gin senpage adresante urbvidindajon al S-ro H. S. 
Iloen, Schtitzenstr. 61-1.

Pari» (Francujo). — S-ro Masseron, 97, rue 
Alexandre-Dumas, Paris 20°, tre deziras koni la 
nomojn de la komercaj Cambroj, kiuj akceptis 
au rekomendis la uzadon de Esperanto. Tre 
grava por la propagando.

Prag-Zlzkov (Aŭstrujo). —  S-ro J. Jene, Havlic- 
kova 37, deziras interSangi vidajojn kun alilandaj 
gesamideanoj; Ciam respondos!

Plzen (Bohemujo-Aŭstrujo) —  S-ro R. Sack- 
mauer, fervojoficisto, Skretova ui 48, deziras 
korespondadi kun fremlandaj fervojoflcistoj.

ltalujo nun havas sian aferon Nasi. La 
eksministro, kulpigita pri malhonesteco 
dum sia ministradoj estis neatendite ares
tita. Granda bruado rezultis de tio en 
Sicilio kaj Suda Italujo, kie Nasi estas 
kvazaŭ idolo. En Italujo kiel en Francujo, 
la sudaj regionoj kontraŭbatalas la centran 
regnestraron kaj alprenas apartan provin
can politikon. Kelkajn tagojn antaŭ tiu 
okazintajo, tuta Italujo festis la centjaran 
datrevenon de sia heroo Garibaldi, kiu 
rememorigas pri glora epoko. La renkon
tigo inter ambaŭ ministroj de eksterlandaj 
aferoj de Aŭstrujo kaj Italujo estis ankaŭ 
rimarkita. Italujo havas kun Aŭstrujo 
diversajn komunajn punktojn pro sia 
najbareco, nome la demando de Itallingva 
Aŭstrujo (Triesto kaj Ilirio) kaj Albanujo- 
Makedonujo, al kiu ltalujo havas iajn pre
tendojn. Malgraŭ la oficiala kunligo, la 
rilatoj inter Aŭstrujo kaj Italujo ne ĉiam 
estis plene konsentaj ; tamen la kunligo 
persistas, pli longe ol oni supozis, kiaj ajn 
estas la naturaj emoj de la Itala popolo al 
Francujo kaj Anglujo.

Rusujo, kiu antaŭe okupadis la tutan 
atenton, estas en provizora trankvileco. 
La forpermeso de la Dumo trafis nur indi
ferentecon de la plej multaj kaj kun tia 
sama sento la Rusa popolo atendas la balo
tadon de la venonta tria Dumo, kiu cetere 
ne estos la Dumo de la Rusa popolo, sed 
nur de tre malgranda frakcio.

Faltu (Svedujo*. — S-ro H. Skog, studento, 
sercas kunanojn por rondiranta manskribata ga
zeteto, celanta reciprokan amuzon, havigon de 
bonega propagandilo kaj akiron de bona inter
nacia stilo per interkorektado. Adr. N. Kyrko- 
backen, Falum, Svedujo.

Zŭrlch II I (Svisujo). — S-ro Karl Jost, Zwin- 
glistr. 13, deziras korespondadi kun negermanaj 
Esperantistoj, precipe kun ekstereŭropanoj.

Beaune» (Cite d’Or, Francujo). —  D-ro A. 
Vesoux vendas je moderaj prezoj ordinarajn 
kaj famajn vinojn, kiujn li rikoltis.

Parli (Francujo). —  S-ro Michaud, 13 Avenue 
de Saint-Mandĉ, tre deziras korespondi kun inge
nieroj pri konstruo de pontoj, tunelaj, fervojoj 
k. d. p. Li respondos al demandoj pri la Pariza 
Urbfervojo.

Praha II (Aŭstrujo). —  S-ro A. Zahel, Tiborski, 
19, deziras interSangi ilustr. kartojn kaj markojn 
kun Ciuj gealilandanoj; Ciam tuj respondas!

En Portugalujo ankoraŭ regas agitado 
sekve de la diktatoreco de Cefministro 
Franco. El tiu lando venas al ni plej di
versaj opinioj pri la reala situacio. Tie Cie 
kiel en multaj landoj, la Parlamenta sis
temo eslas nur kovro de ĉiaspecaj intrigoj 
de la partioj, kiuj deziras anstataŭigi sin 
unu per la alia por pure partia profito.

En malproksima Azio, kvazaŭ malaperis 
imperio el la geografia karto. Jam de la 
rusa-japana milito, Koreujo estis fakte sub 
la potenco de Japanujo. Por protesti kon
traŭ tia situacio, la regnestraro sendis al 
la Haga konferenco korean delegitaron, 
kiu cetere ne sukcesis elvoki la kompaton 
aŭ justemecon de la tutmonda diploma
taro. De tia faro, sekvis granda kolero de 
Japanujo, kiu ordonis aŭ forte konsilis, ke 
la imperiestro demetu la regnestrecon kaj 
fordonu ĝin al sia filo. Tion li faris mal
volonte, kaj sekvis tumultoj en la ĉefurbo 
de 1’Trankvilsuna lando, kiu sendube 
fariĝos tute Japana dependajo. Japanujo 
nun havas kvazaŭ propran teron sur la 
Azia kontinento dum Hinujo edukita de 
siaj najbaraj samrasanoj, iom post iom 
vekigas el sia jarmila dormado. Kiel mal
gravaj kompare kun tiaj simptomoj estas 
la intrigoj kai malgrandaj kombinoj de la 
Eŭropa politiko !

A. R.

Verdun (Meuse-Francujo). —  S-ro Enauld, rue 
du St-Esprit deziras korespondi kun fremdaj 
gesamideanoj.

Verdan (Meuse-Francujo). —  S-ro Adam, 
Agento de * Esperanto », 2, rue des Rouyers, 
deziras korespondi kun fremdaj gesamideanoj.

Blois (Francujo). — S-ro Raoul Oury, sekre- 
riestro Ce la Prefektejo, deziras korespondi kun 
gesamideanoj

Hanbarg-Altonn (Germanujo). —  S-ro Th. Ro
lon, 32, Bahnhofstr. deziras aCeti belan buldog- 
hundon. Oni sendu bildon postulante la prezon.

boristoj kun svedoj kaj anglo).

Arsonval p. Bar-s-Aube (Francujo). —  S-ro 
R. Dousset deziras korespondi poŝtkarte kaj letere 
kun enlandaj gejunuloj.

Lyon (Francujo). — Junulo dudeksesjara dezi
ras edzigi kun komercema kaj vojagema Espe
rantistino; li konigos sian celon kaj intencojn, 
konigante sian nomon kaj adreson al Ciu skribin
tino a l: Livret Caisse d’Epargne n» 269.135,140 
poste restante, Lxon Grolee.

Oni estas petata skribi nur seriozemo.

Hanan a/ M. (Germanujo). — S-ro Chr. Stoli, 
prezidanto de Ia E. G. deziras korespondi per 
poŝtkartoj ilustritaj kun neeŭropaj geesperan-

Hanau a/ M. (Germanujo). — S-ro Oscar 
Muller, sekretario de la E. G. deziras korespondi 
per poŝtkartoj ilustritaj kun neeŭropaj gesami
deanoj.

L IB R A IR IE  H A CH ETTE & Cie
Boulevard St-Germain, 79, PARIS

LA REVUO
Internacia monata literatura gazeto 

en lingvo Esperanto
redaktata kun la konstanta kunlaborado de 
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48 pagoj da plej bona teksto 
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JARA ABONO:

P R O P A G AN D A  M AR K O E S P E R A N T A
Tro taŭga propagandilo, Bela bileto presita en 

kolora ruga kaj verda : gi prezentas terglobon 
metilan sur la mezo de rampinta stelo, kun 
esperanta surskribo. Tiuj Ci markoj estas difinitaj 
por esti algluigitaj sur la korespondajoj.

Prezo : milo, 6 spesmiloj ; oento, 75 spesde
koj ; deko, 13 spesdekoj, afrankita por privatuloj. 
Milo, 1,50 spesmilo por sooletoj, konsulejoj, 
oBoejoj, k. t. p. Sin turni al R. Pelser, Kloster- 
wiesg, 46, Sratz (Aŭstrujo).

Manadsskrift pa Esperanto & Svenska. Pris 
kr. 2:50. Provn-r mot 4 Ores porto frŭn.

Expeditionen : 4 Karduansmakareg., Stock- 
holm I (A. T. 18210).

Redakto r : P. Ahlberg, sekreterare i Svenska 
Esperanto-Fŭrbundet Se Stockolms Esperanlo- 
FOrening.

Redakcion & Sekretaria! : 37, Surbrunnsg. 
Stockliolm, 6 (Allm. Iel. 21822).

Forteckning ŭver Esparantolitteratur, 
Stadgar for savai fŭrbundet som Stockholms- 
fŭreningen sendas mot 4 Ores porto fr&n sekre
tariato i Stockholm.

PROJEKTO PRI INTERNACIA HELPA MONO
de Ren6 de Saussurb 

liveras plenajn klarigojn pri la celo kaj 
utileoo de internacia helpa mono por la 
Esperantistoj.

Dekdupaga broŝureto aĉetebla po 20 spesde
koj (pageblaj poŝtmarke) Ce BSP8R15iTO-JURXiLO.

NOVAJ ESPERANTISTAJ POŜTKARTOJ
kun tabelo montranta la valoron de la 
diversaj naoiaj moneroj rilate kun ilia 
responda valoro en internacia helpa 
moao. PREZO : 30 spesdekoj po 30 ek
zempleroj ; I  spesmilo po 100 ekzompl.

Riceveblaj ĉe ESPBRiSTO-JBRJiiLO, 8, rue Bovy- 
Lysberg, Genŭve (Svis.). Poŝtmarkoj estas akcep
tataj gis I spesmilo.



*  ESPERANTO *

ESPERANTO KAJ LITERATURO

Kelkaj partianoj de Esperanto, pro la 
deziro ne tro ofendi la naturajn antaŭ- 
ĵuĝojn de la publiko, konsideras, ke nia 
lingvo ne estas taŭga por la literaturo kaj 
aljuĝas al ĝi rolon ekskluzive komercan. 
Ai mi Sajnas, ke tia pretendo estas tute 
ne pravigebla : ĉia idiomo, kiu por la lite
raturo ne estas tatiga, por alia rolo 
ankaŭ ne estas taŭga ĉar la literaturo 
estas la plej primitiva formo por la es
primo de la homa pensado. Estas efektive 
«erte, ke la literaturo, kaj Ĉefe la lirika

Eoezio, estas la plej alloga kaj profunde 
omuna rimedo por rekte impresi niajn 

sentojn kaj pasiojn, sed, aliflanke, la kri
tiko devas konfesi, ke ĝi postulas malpli 
da preparado kaj kvalito ol alia formo. Ne 
ekzislas en la mondo ia idiomo, kiu ne es
tas taŭga por la poezio. La Latinoj, ekzem
ple, opiniis, ke la Nordaj lingvoj ne estas 
kapablaj por la literaturo : al tio respon
das Goethe, Schiller, Ueme, Sheakspeare, 
k. t. p. Inter la Hispanlingvanoj, eslas ofte 
esprimata la opinio, ke la lingvo katalujna 
estas barbara kaj neagrabla idiomo. Aŭdinte 
deklamadon de kelkaj versoj en tiu ĉi 
lingvo, mi konfesas, ke ili estas rimarkin
daj pro la riĉeco de 1’formoj kaj la mi
rinda harmonio de 1’verso. La franka ver
kisto Pierre Loti diris la ĉarmon de iaj 
poezioj de sovagaj popoloj, kaj la esplo
risto Revoil raportis pri la kortuSo, kiun 
elvokis la deklamoj de negra poeto en la 
Afrika dezerto, malgraŭ la primitiveco kaj 
barbareco de la idiomo. Ne, ne ekzistas en 
la tuta mondo lingvo, kiu, kia ajn estas 
ĝia malriceco kaj humileco, ne povas taŭgi 
por la literaturo. Male, ne ĉiuj lingvoj 
estas kun la sama facileco aplikeblaj al 
filozofio aŭ al sciencoj. Por tio, ia lingvo 
bezonas longan tempon de ellaborado, aŭ, 
se ne, la alprenon de multaj elementoj jam 
ellaboritaj en aliaj lingvoj. En la antikva 
tempo, Aristoteles, Plato, Pitagoras, Eu- 
klides, kreadis preskaŭ tutan vortaron por 
la esprimo de siaj ideoj aŭ specialigis mul
tajn jam ekzistantajn vortojn kaj donis al 
ili pli difinitan sencon. La filozofio aŭ la 
sciencoj pligravigas kaj perfektigas tiujn 
necesegajn ilojn por la esprimo de la 
pensado. Kiel ajn genia estas iu moderna 
homo, li pri psikologio ne povas paroli 
sen kono de la responda vortaro : se ne 
rezultas nekompreneblaj. Filozofio, scienco 
kaj eĉ komerco necesigas lingvon multe 
pli klaran, precizan, logikan ol la poezio, 
al kiu estas alfarebla ia ajn idiomo. La 
sola afero, kiun speciale postulas pura 
literaturo eslas bonsoneco, harmonio de 
1’frazo, vorta beleco. Oni volonte konfesas, 
ke Esperanto estas unu el la plej bonsonaj 
nuntempaj idiomoj kaj, sen trograndigo, ni 
povas diri, ke, sekve de la supraj princi
poj, se tiu ĉi lingvo ne povas servi al poe
zio, ĝi povas servi al nenio. Kiel diras la ■ 
proverbo « Kio taŭgas por la plej grava, 
tio antaŭ taŭgas por la plej malgrava », 
kaj Esperanto, lingvo scienca, filozofia kaj 
tute racie konstruita, povas tiom pli bone 
esti aplikebla al literaturo kaj farigi, kiel 
ŭiaj aliaj idiomoj, lingvo literatura.

Ni cetere konsentas ke Esperanto, mal
graŭ la granda kvanto de jam faritaj tra
dukoj, kiuj bonege montras gian perfektan 
taŭgecon por la esprimado de la sentoj 
kaj ideoj, ankoraŭ havas nenian notindan 
originalan verkon. Tamen, ne trovinte en 
la lingvo mem la kaŭzon de tia manko, nia 
konkludo estos simple, ke la majstrajn ver
kojn faris la geniuloj mem, kaj tiuj ne 
trovigas ofte dum la vivado de ia lingvo. 
Apenaŭ de dudekjaroj ekzistas Esperanto: 
ni donu al gi iom da tempo ; la modernaj 
lingvoj tiel fieraj de sia mirinda literaturo 
bezonis multajn jarcentojn antaŭ ol ili po
vis esprimi siajn unuajn balbutojn...

P. Berthelot.

Plej bone ridas, kiu laste ridas
Duakta Komedio

Personoj : Lizo, la onklino. — Arlinjo, 
Sia nevino. — Filipo, amiko de Arlinjo.
— Leono, amiko de Filipo. — Alki- 
biado, nevo el Ameriko. —  Juna frem- 

.  dulino, edzino de Alkilado.

UNUA AKTO 
Sceno I  * (La onklino kaj la nevino kudras). 

Lizo. — Nu... vi nenion diras.
Arlinjo. — Ne, mi estas malĝoja.
L. — Kion vi havas ? Nenia kaŭzo de 

malgojo estas al vi... vi estas favoreg8ta 
infanino...

A. — Nu, mi devas konfesi, onklinjo, 
ke mi ĉagrene vidas, ke vi nun malvarme 
akceptas nian amikon Filipo.

L. —  Suficas; mi havas ian ideon pri 
tiu amiko.

A. —  (faldante sian kudra]on). Sekve, 
m i foriras.

L. — Ne, restu ; estas pli bone, se mi 
Cion klarigos.

A . —  (residante). Mi do restu... Kio

L. — Jen, S-ro Filipo fariĝas... Kiel mi 
tion ĉi diros ?... Li ĝi nun estis kvazaŭ 
kamarado, sed...

A . — Cu li do jam ne estas tia ?
L. — Jes, sed, unuvorte, estas pli bone 

por vi ambai!, ke li restu iom pli ekster 
niaj konatoj. Oni povus kredi...

A. —  Oni kredos kion ajn, sed vi havas 
nenian kaŭzon de riproĉo kontraŭ li.

L. —  Jes, iel... mi havas ian riproĉon.
A. — Dio mia, diru rapide. Li tion ver

sajne tute nescias.
L. —  Vi aŭdu min. Miajn ideojn vi 

konas. Oni ne vivis en fremdlando dum 
multaj jaroj, ne ricevinte iom da sperto.

A. — Oh, sperton oni povas havi, efi se 
oni ne vivis en fremlando.

L. —  Jes, eble, sed mi havas precizajn 
ideojn pri edukado, kaj, jen, vidu, via 
amiko Filipo ne havas sufican edukitecon.

A. — Ne sufican edukitecon..., sed mia 
amiko Filipo estas la plej gentila kaj 
bonedukita junulo, kiun mi konas. Via 
diro estas iom akra... kaj... ĉu mi povus 
ekscii, kio laŭ vi estas plena edukiteco ?

L. - Tio estas tre simpla. Vi scias, kiel 
mi Satas la lernadon de la lingvoj ; la 
lingvojn anglan, germanan, italan vi konas 
dank’al mi, vi havas tre zorgan edukit
econ. Nu, S-ro Filipo konas nur sian pa
tran lingvon.

A . — Vere, vi tion fii riprofias al li I...
L• — Cu ne suficas. Supozu... tio estas 

nur supozo... ke li okaze farigu...
A .— Jes, mi komprenas, li farigu mia edzo.
L. — Cu oni povas tiele supersalti ĉiujn 

barilojn... Vi, bonedukita fraŭlino...
A. — (senpacienca). Nu, diru, onklinjo; 

estas pli bone nomi la aferojn per ilia 
nomo, kaj se m i dirus... sed ne... fine... se 
li estus mia edzo, Cu mi estus malpli 
felica, ĉar li konas nek anglan, nek ger
manan ? Mi intencas paroli kun mia edzo 
nur per la patra lingvo.

L. —  Mi konfesas, mi konfesas, sed 
kiam oni sidas en la societo, en certaj 
cirkonstancoj... en altranga societo... viro 
ne sufiĉe edukita...

A. —  Sed, onklinjo, tio estas negrava 
malfacilajo. Filipo ja konas alian lingvon. 
(si batas per la manoj) Oh, li havis ia bo
negan ideon lerni Esperanton, la novan 
lingvon.

L. — Esperanto... tio ne estas lingvo.
A. — Kial ne ? ĝi vere estas lingvo, 

kaj, sen via malpermeso, mi jam de longe 
sekvus kurson por ĝin eklerni.

L. — Pli bone estus se vi lernus gre
kan lingvon.

A. — Mi diras, ke gi estas vera lingvo, 
perfekta, bonsona, riĉa, fleksebla; ĝi eĉ 
havas literaturon.

L. — Cu estas permesate tiele frene
zigi... Se vi okaze mallernus anglan aŭ 
germanan lingvon por prilabori tiun (linie
ron, mi vere vin senheredigus.

A. — Min senheredigus... Ciuj malfeli- 
ĉoj pendas super mia kapo. Perdi mian 
karan... kaj mian heredon... (aparte). Mi 
ne scias kiel Sin trafi... Sed, kara onklinjo, 
ni forlasu Esperanton kaj revenu al 
Filipo; se li diris, ke li min amas.

L. — Li estus malprava kaj tio estus 
nepardonebla... jen, aŭskultu, mia kara.:, 
mi havas nevon... nevon Alkibiado.

A. —  Jes, mi scias, vi diris al mi, ke vi 
atendas lin por la vespermanĝo, sed vi lin 
ne konas.

L. — Perfektan nevon, filon de mia 
fratino, kiu estis mirinde bela.

A. — Vi vidas, ke vi ankaŭ revas pri 
perfekto kaj idealo.

L. —  Tio estas ne la sama... kaj la 
idealo estus, se vi lin akceptus kiel...

A. — Ah, suficas, onklinjo; permesu, 
ke mi havu koron ; cetere, ĉar via nevo 
parolas dialekton de Insuloj... Mi jam ne 
memoras, kiel vi interkomprenigos ?

L. — Mi vere ne scias, sed li versajne 
konas anglan lingvon, ni vidos (si starigas), 
sed mi havas nun laboron. Arlinjo, pri
pensu pri ĉio tio ĉi tre zorge. Malkuraĝigu 
vian amanton; mi cetere vidas lin ĉe la 
pordo; mi lastafoje lasas vin kiel antaŭe, 
kvazaŭ kamaradoj.

Sceno 2» (iu frapas)

Filipo. —  Cu vi tie estas, fraŭlino 
Arlinjo ?

A. —  (malfermanta). Ah, sinjoro, mi 
estas en bela Sanceliĝo.

F. — Kiel, vi havas maltrankvilon; mi 
guste venas por serei vorton de espero... 
Cu vi diris al Si ?

A. —  Ke vi konfesis al mi... Ho ve, ne, 
ĉio estis kontraŭ m i; Si volis nenion aŭdi, 
kaj mi elvokis tutan demandon.

F. — Cu la demando estis pri mi ?
A. — Jes kaj ne, Si diris, ke ĉar vi 

konas nur nian patran lingvon, vi ne

povas edzigi kun mi. Esperanton Si tute 
ne rigardas kiel lingvon.

F. — Vere, Si tion Ci diris I
A. — Tion ĉi Si diris.
F. — Diablo Sin prenu ; tio estas sen

senca.
A . — Sed, vi scias, ke Si estas bona... 

funde.
F. —  Mi scias. Ni nur favorigu Sin, kaj 

la aferoj estos por ni.
A. —-Se oni povus konvinki Sin, ke 

Esperanto estas serioza, Si estus preta, mi 
estas certa... estas vero, ke Si aliparte ha
vas nevon.

F. — Nevon, vi timigas al mi.
A. — Jes, nevon, nome Alkibiado, 

diablo prenu lian nomon; li baldaŭ revenos 
el Portugalaj Insuloj. Mi ne scias kiel Si 
lin komprenos.

F. A. — Kion ni faros ?
P. —  Estas nekredeble, kiel ĉio San

gigas en unu tago. Tondro en blua Cielo... 
mi jus intencis mendi lianĉan bukedon.

A. —  (plorante). Gi estas abismo, 
abismo.

F. — Kiel ni forpelos tiun malfacilajon. 
Amiko Leono estus tie utila; li estas kon
silema... kaj sprita. Nu, li guste pasas 
apude... Mi voku lin, se al vi placas.

A■ — Jes, faru ; mia onklino estas 
ekstere... en gravaj situacioj, oni uzu gra
vajn rimedojn.

F. — (vokante) He, amiko Leono, al
venu, granda dangero.

Sceno 8a

Leono. — Mi alkuras, kion mi volas, ĉu 
brulas ?

F. — (montrante la koron) Tie ĉi brulas.
L. — Eei, viaj aferoj iras malbone. En 

kio mi povas utili ?
F. — (prenante lian brakon). Vi povas 

esti nia savanto.
A . — (prenante la alian brakon) nia 

saveganto.
L. — Se vi min prenas ĉe la brakoj, ni 

triope dronos. Klarigu, kio estas.
F. — Arlinjo, klarigu al li... Okazis, ke 

Esperanto utilas por nenio... ke nevo alve
turos...

L. — Tio estas malklara. Vi disrevas...
A. — Mi parolu... jen... Mia onklino ne 

konsentos pri mia edzinigo kun S-ro Fe
lipe, ĉar li konas nur sian patran lingvon. 
Laŭ Siaj principoj bona edukiteco postu
las la lernadon de la lingvoj; Si eĉ ne kon
sentas, ke Esperanto, kiun Filipo perfekte 
konas, servas por io... kaj plie... Si havas 
nevon, pri kiu Si havas planojn, vi kom
prenas. Oh, savu nin, savu nin.

L. — Afi ! jen ankoraŭ malamikino de 
nia internacia lingvo... Atendu, nur por 
tio, mi ekludos kun Si ; kaj mi devigos 
Sin konfesi, ke nia helplingvo havas valoron.

A . — Se vi povus pruvi, ke gi estas 
komprenebla kaj uzebla de lando al alia...

L. — Tio venos... Kie estas tiu nevo ?
F. — Li baldaŭ venos... Li veturas el 

Patagoniaj insuloj. Lia nomo estas Alki
biado.

L. — (pripense promenas). Mi baldaŭ 
tenos mian planon... Nu, vi Filipo foriru al 
via hejmo, tiel ke ni povu vin voki. Mi reve
nos tien ĉi kvazaŭ mi estus Alkibiado... 
Jen, mi havas mian planon, kaj vi vidos, 
ĉu hodiaŭ vespere, Si ne donis sian kon
senton kaj promesis, ke Si lernos Espe
ranton.

F. — Vi estas geniulo...
L. — Vi min gratulos poste. Ne timu; 

se ĉio malsukcesas, oni rekomencos.
F. — Sed kian rolon mi devos ludi ?
L. —  Vi respondos al mi Esperante; 

neniam la onklino eltrovos tian ruzon tiel 
rapide preparitan. Vi, fraŭlino Arlinjo, 
enmetu tiun letereton en la leterkeston. 
Ce sia reveno, via onklino ĝin trovos. Mi 
mem venos en la taŭga momento, kaj vi 
lasu nin agi. (Ili malaperas)...

A . — Mi ja ne volus partopreni en tia 
implikaĵo, sed kiam la koro batas...

(Kurteno).
(Dauranta) S-ino Houriet.

E S P E R A N T A  L I T E R A T U R O
O m b ro j

Novelo de Boleslav Prus.
Kiam la briloj de l’suno estingigas sur 

la Cielo, de tero levigas la krepusko. La 
krepusko —  la granda nokta armeo jde 
miloj da nevideblaj taĉmentoj kaj milionoj 
da batalistoj. Potenca armeo, kiu de ne
memoreblaj tempoj batalas kontraŭ la 
mondo, forkuras ĉiumatene, venkas Ciu- 
vespere, regas de la levigo gis la subiro 
de 1’suno kaj tage, rompita, kaŝas sin en 
nestoj kaj atendas. Gi atendas en la mon
taj profundejoj kaj en la keloj de Turboj, 
en la arbaraj densejoj kaj en la lagoj i 
mallumaj. Gi atendas kaŝante sin en la I

eternaj kavernoj de Ptero, en la" minejoj, 
en la kavoj, en la anguloj de 1’domoj. 
Distrita kaj Sajne forestanta, ĝi tamen 
plenigas ĉiujn kasejojn. Gi estas en ĉiu 
fendo de 1’Selo de 1’arboj, en la faldoj de 
1’homa vesto, ĝi kuSas sin sub la plej 
malgranda sablero, krocigas je la plej 
maldika aranea fadeno kaj atendas. Timi
gita en unu loko, ĝ i tuj transiras en alian, 
uzante ian okazon por reveni tien, de kie 
oni forpelis ĝin, por surrampi neokupatan 
postenon kaj superverSi la teron. Kiam la 
suno estingigas, la armeo de krepuskoj en 
densaj taĉmentoj eliras el siaj kasejoj, 
mallaŭta kaj singardema. Gi plenigas la 
koridorojn de la domoj, la vestiblojn kaj 
la malbone lumigitajn Stuparojn, ĝi forla
sas sian postenon sub la Srankoj kaj ta
bloj, elrampas en la mezon de la Cambroj 
kaj sidigas sur la kurtenoj ; per la vento
liloj de Ta keloj kaj per la fenestraj vitroj 
ĝi elSovas sin en la stratojn, en surda 
silento ĝi atakas la murojn, la tegmentojn 
kaj subatendante sur la pintoj, ĝi restas 
trankvila, ĝis okcidente paligos la rugaj 
nubetoj. Ankoraŭ unu momento kaj subite 
levigos grandega malluma eksplodo, kiu 
atingos la Cielon. La bestoj kasos sin en 
la nestojn, la homo forkuros hejmen ; la 
vivo kiel la planto sen akvo, kuntirigos 
kaj komencos sekigi. La koloroj kaj for
moj disfluos en neesto ; la timo, la eraro 
kaj la krimo ekregos la mondon.

En tiu momento sur la malpleniganta} 
stratoj de Varsovio aperas stranga homa 
kreitajo kun malgranda flameto super la 
kapo. Li rapide kuras tra la strato, kva
zaŭ lin persekutus Ia mallumoj, li haltas 
apud ĉiu lanterno unu momenton, kaj 
ekbruliginte gajan lumon, li malaperas, 
kiel ombro. Kaj tiamaniere ĉiutage. Cu 
sur la kampoj la printempo parfumas Cion 
je la bonodoro de la floroj ; ĉu bruegas 
julia fulmotondro, Cu aŭtunaj ventoj dis
blovas sur la stratoj polvajn nebulojn ; Cu 
en la aero flugas vintraj negoj —  li ĉiam, 
kiam venas la vespero, trakuras kun sia 
flameto la stratojn, ekbruligas la lumon 
kaj poste malaperas, kiel ombro.

De kie vi devenas, homo, kaj kie vi 
kaSas vin, ke ni ne konas vian vizagon, 
nek aŭdas vian voĉon ? ĉu vi havas edzi
non aŭ patrinon, kiu atendas vian reve
non ? Aŭ infanojn, kiuj stariginte en 
angulo vian lanterneton, surrampas viajn 
genuojn kaj ĉirkaŭprenas vian kolon ? Cu 
vi havas amikojn, al kiuj vi rakontas pri 
via feliĉo aŭ nesukceso, aŭ almenaŭ kona
tojn, kun kiuj vi povus paroli pri Ciuta
gaj aferoj ? Cu vi posedas hejmon, kie oni 
povus trovi vin ; nomon, per kiu oni povus 
vin voki; bezonojn kaj sentojn, kiuj farus 
vin tia homo, kiel ni ? Aŭ Cu vi vere estas 
senforma estajo, muta kaj nekomprenebla, 
kiu aperas sole en la krepusko, ekbruligas 
la lumon kaj poste malaperas, kiel ombro ?

Oni respondis al mi, ke li vere estas 
homo, oni efi donis lian adreson. Mi iris 
tien kaj demandis la pordiston : — « Cu 
logas fie vi la homo, kiu ekbruligas la 
lanternojn sur la stratoj ? » — « Ce ni i .
— « Kaj kie ? » — « En tiu «ambreto s. 
La «ambreto estis fermita. Mi rigardis tra 
la fenestro, sed mi vidis sole simplan liton 
apud la muro kaj la lanterneton sur alta 
bastono. La lanternisto forestis. — « Al
menaŭ diru al mi, kia estas lia mieno ? j>
— a Kiu povas scii ? ii — respondis la 
pordisto, levante la Sultrojn. <t Mi mem ne 
konas lin bone » — li diris —  t  Car tage 
li neniam estas hejme o.

Post duonjaro mi venis duan fojon.
« Cu hodiaŭ la lanternisto estas hejme? »

— « Ho I » diris la pordisto, « li ne estas 
kaj ne estos, llieraŭ oni enterigis lin. Li 
mortis ». —  La pordisto enpensigis. De
mandinte pri kelke da detaloj, mi forve
turis tombejon, t  Montru al mi, tombisto, 
kie oni llieraŭ enterigis la lanterniston ».
— a Lanterniston ? »... li ripetis, « Kiu 
povas scii ? Hieraŭ oni alveturigis tridek 
mortintojn. » — « Sed li estas enterigita 
en la parto por la plej malricaj homoj ».
— «. Alvenis dudek kvin tiaj ». — « Sed
li kuŝis en nekolorita Cerko s. — « Oni 
alveturigis dek ses tiujn ».

Tiamaniere mi ne vidis lian vizagon, 
mi ne aŭdis lian nomon, mi ne trolis lian 
tombon. Kaj li restis post la morto, kia li 
estis dum la vivo : estajo videbla sole en 
la krepusko, muta, senforma kiel ombro. 
En la krepusko de l’vivo, kie la malfelica 
homaro eraras palpe, kie unujn rompas 
la malhelpoj, aliaj falas en profundajn 
kaj neniu scias certan vojon ; kie la mal
femo, mizero kaj malamo Casas la homon, 
ligitan per la superstiĉoj, — ankaŭ en 
mallumaj vojoj de l’vivo rapidas lanter
nistoj. Ciu portas super la kapo malgran
dan flameton, Ciu ekbruligas lumon sur 
sia vojeto, vivas nekonata, laboras neŝa- 
tata kaj poste malaperas, kiel ombro.

I EI la lingvo polas tradukis 
Dro Ko.be.


